
Działania Sieci prowadzone były przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 

w ramach wspomagania rozwoju przedszkoli i szkół w Gminie Miejskiej Kraków 
 w roku 2021.

Sieci współpracy i samokształcenia
"KODOWANIE I PROGRAMOWANIE 
W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I

WCZESNOSZKOLNEJ”



W zakresie Wspomagania Szkół i Przedszkoli przez Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 2 w Krakowie została utworzona sieć współpracy stworzona 
dla nauczycieli. Po zakończeniu zbierania zgłoszeń chętnych do współpracy
nauczycieli Sieć Współpracy rozpoczęła pracę 22 marca 2021 r., a zakończyła  
01 grudnia 2021 r. 

Do sieci zgłosiło się 29 nauczycieli, a ukończyło spotkania otrzymując
zaświadczenie 17 nauczycieli z siedmiu krakowskich placówek oświatowych
Wszystkie uhonorowane 
zaświadczeniem 
Uczestniczki miały 
wysoką frekwencję!



W trakcie pracy sieci odbyło się 8 spotkań w formie zdalnej (on-line)
na różnych komunikatorach: MS Teams i GoogleMeet, ale też w
formie korespondencji mailowej, z użyciem arkuszy GoogleDrive.

Odbyliśmy 15 godzin szkoleń z ekspertami i 16 godzin szkoleń w
oparciu  o samokształcenie - wymianę doświadczeń.  

TO RAZEM 31 godzin!



Cel ogólny : 
- Poznanie metod i narzędzi służących rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym i u uczniów klas 1 – 3 umiejętności
programowania i kodowania. 
- Podniesienie kompetencji w zakresie wiedzy o pracy grupowej w sieci Internet, wykorzystanie narzędzi do pracy
grupowej,
Cele szczegółowe: 
·Omówienie celów i założeń programu pilotażowego, diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników sieci współpracy.
Rozpoznanie potrzeb uczestników w zakresie pracy sieci.
·Zapoznanie chętnych uczestników sieci z podstawowymi funkcjami pracy na Dysku Google.
·Praktyczne stosowanie poznanych narzędzi – wykorzystanie Dysku Google
·Stworzenie folderu dobrych praktyk – pomysłów do pracy z dziećmi na zajęciach przedszkolnych i edukacji
wczesnoszkolnej.
·Udział w szkoleniu i efektywna nauka podstaw i metodyki nauczania programowania w Scratch.
·Wypracowanie praktycznych pomysłów na naukę programowania i kodowania w poszczególnych edukacjach
·Opracowanie przez uczestników sieci konkretnych rozwiązań dotyczących tematu.
·Nawiązanie efektywnej współpracy pomiędzy uczestnikami sieci. 
·Dokonanie ewaluacji pracy sieci.

Nasze wspólnie obrane cele :

Cele pracy Sieci zostały w pełni osiągnięte. 



Szkolenie z ekspertem panią Mariolą Fik:
Tworzenie robotów i wykorzystanie ich na

zajęciach szkolnych i przedszkolnych.



Szkolenie z ekspertem panią Sylwią Milczarek:
Kodowanie i programowanie bez użycia sprzętu

TIK na zajęciach w przedszkolu i w szkole.



Szkolenie z ekspertem panią Beata Misztą:
Programowanie w Scratch 

na zajęciach z dziećmi



Szkolenie z ekspertem panią Beata Misztą:
Programowanie w Scratch 

na zajęciach z dziećmi



Code Week - informacje organizacyjne
Propozycje aktywności, gier i zabaw z 
kodowaniem i programowaniem do 
wykorzystania w codziennej pracy z dzieckiem 
młodszym i w wieku szkolnym.
zakodowane wierszyki do wykorzystania na macie edukacyjnej, 
kodowanie na dywanie z wykorzystaniem kafelków i kubeczków
pomysły do prowadzenia zajęć z kodowania i programowaniaw kręgu 
„Cztery pory roku”
gry i zabawy z wykorzystaniem prostych pomocy – jak wprowadzać w pojęcia:
sortowanie, skrypt, program, wzorce projektowe, obiekt, algorytm, diagram
·Kodowanie na dywanie, propozycje zabaw tematycznych,
·Programowanie bloczkowe – ciekawe propozycje on-line z podziałem na grupy
wiekowe
Linki i bibliografia

Wdrożenia pracy Sieci, czyli tematyka
opracowana i prezentowana 
przez Uczestniczki



Co było pozytywne w pracy w sieci, co jest warte dalszego rozwoju?
· Ciekawe tematy szkoleń, podnoszące kompetencje cyfrowe nauczyciela. 
· Dobór wszystkich Ekspertów, tematyka szkoleń i atrakcyjny sposób prowadzenia
szkoleń.
· Koordynowanie spotkań: przypomnienia o spotkaniach, dyspozycyjność po spotkaniach,
dobry kontakt mailowy.

Ewaluacja i nasze wnioski :

WDRAŻAMY:  
∙ wykorzystałam generatory kart pracy i inne proponowane aplikacje,  
∙ praca z padletem na potrzeby współpracy z rodzicami uczniów, 
∙ praca z tablicą multimedialną
∙ większe panowanie nad komputerem – ustawienia sprzętu
∙ portal edukacyjny Eduelo
∙ opracowanie filmów i grafiki na potrzeby promocji pracy klasy, 
promocji szkoły itp.
∙ Kahoot! i telefon na lekcji do celów edukacyjnych
PLANUJĘ WDROŻYĆ: 
∙ propozycje i pomysły ze szkoleń i spotkań wdrożeniowych



DZIĘKUJĘ za udział 
w Sieciach Współpracy 
wszystkim 
Nauczycielkom, 
które tworzyły Sieć 
KODOWANIE I PROGRAMOWANIE! 

Koordynator Sieci
- Iwona Słocka


